
Oświadczenia Ubezpieczający Ubezpieczony

1. Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie Ankiety dotyczącej potrzeb Klienta w związku 
z zawarciem umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK jest dobrowolne.

Odmawiam wypełnienia Ankiety dotyczącej potrzeb Klienta w związku z zawarciem 
umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK.

Przyjmuję do wiadomości, że w związku z odmową wypełnienia Ankiety Towarzystwo 
nie ma możliwości dokonania oceny adekwatności umowy dodatkowej ubezpieczenia na 
życie z UFK.

 Tak  Tak

Pomimo odmowy wypełnienia Ankiety wnioskuję o zawarcie następującej dodatkowej 
umowy ubezpieczenia na życie z UFK:

 Rachunek dodatkowy  Rachunek dodatkowy

2. Oświadczam, że otrzymałam/em wypełnioną Ankietę dotyczącą potrzeb Klienta 
w związku z zawarciem umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi 
funduszami kapitałowymi (UFK) i zapoznałam/em się z ostrzeżeniem przekazanym przez 
Towarzystwo dotyczącym umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK.

 Tak  Tak

Zgodnie z wynikiem Ankiety następująca umowa dodatkowa ubezpieczenia na życie 
z UFK nie jest adekwatna do moich potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie 
inwestowania środków oraz możliwości finansowych:

 Rachunek dodatkowy  Rachunek dodatkowy

Pomimo ww. ostrzeżenia wnioskuję o zawarcie następującej umowy dodatkowej 
ubezpieczenia na życie z UFK:

 Rachunek dodatkowy  Rachunek dodatkowy

Ubezpieczający

(osoba fizyczna / reprezentant osoby prawnej / jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność 
prawną – jeżeli dotyczy)

(reprezentant osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną – 
jeżeli dotyczy)

imię i nazwisko data urodzenia (dd.mm.rrrr) imię i nazwisko data urodzenia (dd.mm.rrrr)

miejscowość i data (dd.mm.rrrr) wzór podpisu miejscowość i data (dd.mm.rrrr) wzór podpisu

nazwa podmiotu ubezpieczającego (jeżeli dotyczy) REGON

Ubezpieczony / opiekun prawny Ubezpieczonego (prosimy o wypełnienie, jeśli różny od Ubezpieczającego)

imię i nazwisko data urodzenia (dd.mm.rrrr) nr dowodu tożsamości wzór podpisu

miejscowość data (dd.mm.rrrr)

Informacje o pośredniku ubezpieczeniowym

imię i nazwisko numer wpisu w Rejestrze Agentów 
Ubezpieczeniowych

numer pośrednika telefon kontaktowy

Potwierdzam, że powyższe podpisy na niniejszym dokumencie zostały złożone osobiście przez strony umowy w mojej obecności, po potwierdzeniu ich tożsamości, 
na podstawie wskazanych wcześniej dokumentów.

Niniejsze potwierdzenie zostało dołączone do wniosku o numerze: 

podpis pośrednika ubezpieczeniowego miejscowość data (dd.mm.rrrr)
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Potwierdzenie przeprowadzenia  
analizy adekwatności
produktu z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)
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